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A- INTRODUÇÃO 

O relato abaixo procura descrever, de forma suscinta, as principais 
atividades do setor de desenvolvimento de projetos da FMV no período dos últimos três 
meses e também algumas considerações preliminares sobre a conjuntura dos projetos e 
suas consequências sobre o encaminhamento de nossos trabalhos. 

A equipe que realizou as atividades relatadas abaixo envolve o técnico em 
desenvolvimento de projetos Hélcio Souza e o auxiliar de campo José Francisco Freire. A 
partir do mês de julho esta equipe passou a contar também com a participação de um novo 
técnico de projetos, o colega Paulo Cesar Wanderlei de Sá, engenheiro florestal. 

Esperamos que as breves descrições que se seguem possam contribuir para 
um aprimoramento, tanto do setor de desenvolvimento de projetos, quanto do 

'- encaminhamento prático de nossos trabalhos a curto e médio prazo. 

B- PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1) Projeto Panará 

Devido a delicadeza que envolve a primeira etapa do Projeto Panará e a 
existência de prazos bem definidos para a concretização de suas metas, as atividades com 
o referido grupo foram o principal alvo das atenções e esforços da equipe de projetos, 
permeando vários momentos do período assinalado por este relato. 

Por sua importância política e situação de risco que o referido Projeto 
expõe a FMV e sua equipe de campo, seus resultados imediatos e perspectivas foram 
descritos detalhadamente em relato específico anexo, visando propiciar elementos para 
uma análise mais aprofundada do mesmo por parte do Conselho administrativo. 

2) Projeto Fronteiras 

Encontra-se num período de vazio na implementação de atividades 
concretas em função de já ter encerrado sua primeira etapa, e ainda não ter aprovação dos 
recursos para sua continuidade. Tal fato suscita nas pessoas e comunidades envolvidas 
com respectivo Projeto, um permanente questionamentos sobre nossa equipe das 
perspectivas de sua continuidade. 

Nossas atividades neste período foram no sentido de dar um apoio a nível de 
informação e de orientação para os chefes de posto de vigilância, haja visto ser esta uma 
das principais deficiências deste Projeto como um todo. Algumas destas atividades foram: 
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A-distribuição dos formulários de auto de apreensão dos equipamentos 
encontrados com os invasores do Parque e orientação sobre a forma de sua utilização. 

B- Tentativa de criar um horário de rádio-comunicação específico dos 
chefes de PIV.Não obteve êxito devido a falta de um discussão preparatória com o 
respectivo grupo. 

C- Orientação aos chefes de PIV sobre a implementação de uma campanha 
de controle de incêndios nas fronteiras do Parque: conseguimos doação do Governo de 
Mato Grosso , via Secretária do Meio Ambiente de São José do Xingu, de 5000 folhetos 
de conscientização sobre os perigos das queimadas ( em anexo ). Incentivamos a sua 
distribuição para todos os chefes de PIV. 

D- Viagem de reconhecimento político e conjuntural na região do município 
de Marcelândia, acompanhado do chefe do PIV Arraias, e discussão e orientação do 
mesmo sobre o enfrentamento da problemática da vigilância na região. 

E- Reunião para monitoramento das queimadas na região do PIV Pachicu 
(relatório específico anexo) 

Durante estas últimas viagens atuamos na região do médio e baixo PIX, no 
entanto há uma reivindicação constante dos chefes de PIV do alto Xingu para que façamos 
uma viagem de trabalho aqueles postos, a fim de acompanharmos várias situações 
problemáticas na proteção das fronteiras daquela região. 

Consideramos que uma ação imediata e urgente dentro do Projeto 
Fronteiras consiste na realização de uma reunião com todos os chefes de PIV e pessoas 
envolvidas com a problemática de proteção das fronteiras. Uma pauta mínima para esta 
reunião seria: 

L-sístematização das informações e troca de experiências entre os chefes. 
de PIV; 

2~orientação sobre aspectos jurídicos da atividade e técnicas de vigilâncias; 

3-conscientização sobre a importância da atividade de perenização das 
linhas de fronteiras; 

4- apresentação e discussão do modelo de monitoramento de fronteiras que 
vem sendo desenvolvido dentro do Projeto; 

5-discussão e aprofundamento sobre a importância e implicações da função 
de II embaixador dos índios" que cada chefe de PIV vem assumindo na intermediação com 
os poderes públicos e privados dos municípios afetos a suas áreas de atuação. 

6- Avaliação conjunta do andamento do Projeto e apresentação de propostas 
para as novas etapas. 
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7- Discussão sobre mecanismos de participação dos chefes de PIV e 
comunidades, nos encaminhamentos futuros do Projeto. 

3- Apoio a Autosustentação 

Na discussão com as comunidades sobre projetos, uma das principais 
reivindicações colocadas é a necessidade de alguma atividade que lhes de apoio na busca 
de uma maior autonomia no acesso as novas demandas de produtos do branco. 

A problemática da autosustentação é preocupante na medida em que a 
ausência de alternativas esta empurrando as comunidades a ações etnocidas e 
ecologicamente destruidoras, alguns exemplos são: 

1- Na ausência no PIX das riquezas minerais e madeireiras presentes em 
outras áreas, as comunidades locais vem sofrendo um tipo de pressão económica muito 
mais devastadora: a pecuária. São vários os indícios de uma possível expansão das 
pastagens dentro do Parque a médio prazo. Vários indivíduos dentro dos grupos 
(Kayabi, Juruna entre outros ),vem planejando e se preparando para criar gado ( aquisição 
de arame farpado, semente de gramíneas; juntando algumas cabeças de gado e se 
preparando tecnicamente ). É desnecessário dizer que este movimento vem contando com 
o incentivo dos fazendeiros vizinhos. 

II- Existem vários exemplos de índios saindo para trabalhar fora, o 
exemplo dramático é aqueles jovens que tem procurado emprego nas fazendas vizinhas . 

III- Vem tornando-se intensa as relações comerciais das aldeias com as 
cidades vizinhas. Tais relações caracterizam-se pelo pouco valor adquirido pelos produtos 
indígenas e provocam uma séria ameaça a médio prazo com o aumento descontrolado da 
pressão sobre os recursos naturais, um exemplo claro é que, são cada vez mais 
freqüentes as pescarias com o objetivo único de levar peixe para vender nas cidades. 

Dentro de nossa prática de desenvolvimento e discussão de projetos nas 
Aldeias passamos a usar, apartir das últimas viagens, uma metodologia que consiste da 
realização de pequenas oficinas práticas para subsidiar de forma concreta as discussões. 
Como um dos principais debates envolve a busca de alternativas de autosustentação, e 
devido ser este ainda um vazio de nosso projetos no PIX, voltamos nosso trabalho de 
oficinas para subsidiar as comunidades sobre possibilidades de autosustentação a partir da 
valorização dos recursos naturais locais e tecnologias baratas. 

Estas oficinas, geralmente realizadas em um dia, visam difundir tecnologias 
de baixo custo, aproveitando materiais reciclados e produtos oriundos dos recursos naturais 
locais, podendo depois ser reproduzidas pelos próprios índios, pois a tecnologia é simples 
e repassada integralmente. Nestas últimas viagens realizamos três tipos de oficinas: 
construção de esmeril, fabricação de sabão e fabricação de secador solar de frutas. 

É de se ressaltar que a implementação destas oficinas vem contando com a 
decisiva contribuição do Freire , auxiliar de campo, que, com a sua capacidade prática e 

6 



engenhosidade tem sido fundamental para a realização das mesmas. A seguir passaremos a 
uma rápida descrição de cada uma: 

O esmeril, fabricado na Aldeia dos Panará, igual ao existente no escritório 
da FMV, é feito a partir da sucata de bicicleta, se constituindo numa útil ferramenta no 
cotidiano das aldeias, haja visto o uso intenso que os Panará vem fazendo do mesmo, e o 
desejo que as outras aldeias vem demostrando em aprender a fazer o seu. É usado para 
afiar ferramentas em geral. 

A oficina de fabricação de sabão, também desenvolvida na Aldeia Panará 
mas com repercussão em outras aldeias, se inseriu no contexto da discussão sobre 
necessidade de aproveitamento dos recursos naturais para conseguir recursos, no caso 
discutia-se a possibilidade de aproveitamento dos inúmeros óleos vegetais existentes na 
região ( macauba, tucum, inaja, buriti, entre outros) e seu processamento. Nesta primeira 
experiência utilizamos soda caústica e sebo de boi, visando mostrar que é possível eles 
próprios fazerem sabão, e que no futuro seria possível aprender a tecnologia de 
fabricação de sabonetes, usando aqueles óleos e outros produtos locais. 

O secador solar de frutas,devido a sua aplicabilidade imediata a nível de 
incremento como fonte de recursos para a aldeia teve uma aceitação imediata. Foi 
construído nas Aldeias Panará e Cururu, dos Kayabi, sendo que nesta última, famosa pela 
grande quantidade de banana que produz, passou a ser utilizado imediatamente. Esta 
oficina subsidiou as discussões sobre comercialização e a necessidade de processamento 
daqueles produtos que, de fato são produzidos em abundância, visando aumentar o seu 
tempo de conservação e assim viabilizando sua inserção em outros mercados que não só o 
regional. Os materiais empregados foram: latas usadas de margarina (20 litros), tinta preta, 
plástico grosso, tábuas,pregos. 

No mês passado recebemos da Aldeia do Cururu duas embalagens de 
palha contendo aproximadamente meio quilo, cada uma, de banana desidratada nos 
secadores solar. Também estão vendendo as bananas passas em São José do Xingu. Uma 
avaliação técnica é de que a banana seca é de muito boa qualidade, comparando-se ao que 
de melhor é produzido pelos brancos. A pedido da comunidade remetemos material a 
aldeia para a construção de mais 5 secadores que os próprios índios estão construindo. 

Estas iniciativas evidentemente necessitam de acompanhamento oara estudo 
de sua viabilidade e possiveis desdobramentos 

4) P. de Apoio ao Transporte Fluvial 

O primeiro mês de viagem realizamos a assinatura dos contratos, preparados 
previamente pelo então Diretor Administrativo Francisco Cardoso. 

No primeiro momento ouvimos as várias reivindicações da tripulação e as 
observações que as lideranças indígenas tinham sobre como vinha se dando o 
funcionamento da lancha. A partir destes dados, e com a colaboração do Presidente do 
Conselho e do Diretor Administrativo que também mantiveram contato com a tripulação, 
estabeleceu-se alguns pressupostos para o funcionamento da lancha, abaixo enumerados. 
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Estas iniciativas, evidentemente necessitam de acompanhamento para 
estudo de sua viabilidade e possíveis acompanhamentos. 

1. Objetivos da Lancha: 
- dar apoio logístico aos projetos da Fundação Mata Virgem 
-apoiar, sempre que possível, necessidades específicas das 

comunidades xinguanas. 

2. Tripulação: Paulo pereira de Souza - piloto 
Aloisio Pereira de Souza- maquinista 
Pachicu Juruna- aprendiz 
Macapá Juruna- aprendiz 

3. A tripulação receberá da FMV uma cota mensal de alimentação 

4. O piloto deverá manter a FMV informada, através de radiograma, 
sobrem as viagens que esta realizando e qual o objetivo das mesmas. 

5. O piloto é responsável pela elaboração do "diário de bordo" onde deve 
constar um relato de cada viagem com as seguintes informações: início e término da 
viagem, objetivos, origem do combustível, material transportado e relatar eventuais 
ocorrências. Este relato das viagens deve ser enviado mensalmente a FMV. 

6. O piloto deve avisar previamente as comunidades, sempre que possível, 
o etinerário das viagens da lancha. 

7. O maquinista deve anexar ao relatório mensal das viagens, um informe 
sobre a quantidade de combustíveis, óleos,filtros que foram gastos e eventuais ocorrências 
com o motor da lancha. 

8. Nos intervalos de viagem a lancha Kaytuka terá como base a Aldeia 
Tuba-tuba, local onde reside a tripulação. 

9. A cidade base para apoio logístico ( receber cota de combustível , 
alimentação, pagamento,etc), será São José do Xingu. Foi inicialmente pensado na cidade 
de Marcelândia, mas o Conselho Administrativo apontou vários inconvenientes e aptou-se 
pela cidade de S.J. Xingu. 

10. Anualmente, o mês de agosto será reservado para as manutenções que se 
fizerem necessárias,principalmente reformas de motor e de casco. 

11. Carga máxima da lancha: 11 toneladas 

12. Passageiros: máximo de 50 pessoas 
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13. Tabela de consumo de combustível ( óleo diesel) 
PIV BR-080- A. Cachoeira- PIV BR-080 
PIV BR 080- A. Tuba-tuba- PIV Br-080 
PIV BR 080- A. Cururu - PIV BR 080 
PIV BR-080- A. Panará- PIV BR 080 
PIV BR-080- PIV. Arraias- PIV BR-080 
PIV BR-080- A. Capivara- PIV BR-080 
PIV BR-080-P.I. Diauarum- PIV BR-080 
PIV BR-080- A. Suya- PIV BR-080 
PIV BR-080- A. Tuiararé- PIV BR-080 
PIV BR-080-P.I. Pavuru- PIV BR-080 
PIV BR-080-P.I. Leonardo- PIV BR-080 
PIV BR-080- Jacaré- PIV BR-080 
P.I: Leonardo- PIV: Koluene- P.I. Leonardo 
P.I. Leonardo- PIV. Stein- P.1. Leonardo 
P.I. Leonardo- PIV. Kurisevo- P.I. Leonardo 

150 litros 
50 litros 
70 litros 
80 litros 
200 litros 
70 litros 
80 litros 
150 litros 
130 litros 
150 litros 
350 litros 
250 litros 

350 litros 
130 litros 
200 litros 

14. Gastos com óleo lubrificante: para cada 700 litros de óleo diesel 
consumidos são necessário 20 litros de óleo lubrificante. 

15. Filtros do óleo diesel e lubrificantes: devem ser 
periodicamente conforme a intensidade no uso. 

trocados 

16. Mecânica: o responsável pelo zelo e manutenção do motor é o 
maquimsta da lancha. Quaisquer problemas com motor ou necessidades de peças de 
reposição deverão ser encaminhados a Oficina-escola. 

17.As cotas de combustível fornecidas a lancha são de uso exclusivo para 
as viagens, ficando vedado seu uso para qualquer outro fim. 

18. É terminantemente proibido a lancha rebocar qualquer especie de 
embarcação, principalmente balsas. Pequenos barcos também não podem ser rebocados, 
somente e se possível, podem ser transportados no teto da lancha, e no máximo de 2 
embarcações. 

19. A cozinha da lancha é de uso exclusivo da tripulação, os passageiros 
terão acesso a mesma somente quando forem convidados. 

Quanto ao componente Oficina-Escola do P. de Apoio aos Transpostes, 
verificamos que a mesma encontra-se funcionando em instalações precárias no P .1. 
Diauarum. No entanto houveram poucos encaminhamentos para a implementação plena 
do Projeto devido ainda haver dúvidas sobre qual o local definitivo das suas instalações. 
Na última reunião do C.A. da FMV ficou resolvida nova instalação da Oficina no PI. 
Diauarum e na ºultima reunião decidiu-se pela instalação da oficina-escola no Diauarum e 
desdobramento m no Jacará para atender as comunidades do Alto Xingu. 
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5- Projeto Saúde 

Acompanhamos parte do curso de monitores de saúde, realizado no P.I. 
Diauarun, de 18 a 30 de julho último, sendo que o tema abordado foi sobre doenças 
sexualmente transmissíveis 

Um fato marcante do curso foi a presença de um número expressivo de 
monitores das aldeias do Alto Xingu, aproximadamente 25 , evidenciando uma 
perspectiva de ação mais concreta do Projeto de Saúde naquela região para o próximo ano, 
conforme é a reivindicação daquelas comunidades. 

Oportunamente podemos observar durante o curso, as implicações e 
dificuldades de se juntar um número grande de monitores, de vários grupos e regiões 
diferentes, em um só local durante um período maior de tempo. Oportunamente porque, 
tal experiência será bastante útil para o apoio que o setor de projetos terá que dar a 
outros cursos que advirão, como no P. de educação, por exemplo. 

Vale ressaltar também as dificuldades enfrentadas pela equipe do referido 
Projeto com o incremento, durante o período do curso, das emergências em saúde nas 
aldeias. Tal fato, previsível, é originado pela ausência dos monitores nas aldeias, fazendo 
com que toda a demanda se oriente para o local onde está reunido a equipe. 

A equipe de projetos forneceu apoio logistico ao curso de monitores através 
da aquisição de mantimentos e combustíveis, viabilizando seu transporte até o P.I. 
Diauarum. 

Observei que foram construidos 2 postos de saúde, amplos e de boa 
qualidade, nas Aldeias Capivara, Cururu e iniciaram as obras na aldeia Tuiararé, todas do 
grupo Kayabi. 

~· 
6) Visita a Aldeia de Raoni 

Acompanhando uma viagem da equipe do Projeto Saúde a Aldeia da 
Cachoeira, realizei, oportunamente, uma visita de trabalho a Raoni e sua comunidade nas 
vésperas da reunião dos Kayapó no PIV BR-080. 

O objetivo principal era sondar, as vésperas da importante reumao 
convocada pela FMV, quais eram as motivações e o ânimo que permeavam aquela aldeia 
onde moram lideranças, aparentemente tão próximas a FMV. É de se ressaltar de 
antemão, que fomos muito bem recebidos. 

A primeira surpresa foi encontrarmos um pequeno grupo de pesquisadores 
de ouro, oriundos de Redenção- P A, atuando nos arredores da Cachoeira. A informação 
era de que não haviam encontrado ouro. Nas conversas com Raoni, o mesmo alegou não 
estar participando das negociações com os garimpeiros, e de que esta é uma decisão da 
comunidade, que já esta acostumando com as coisas dos brancos e única alternativa de 
acesso a curto prazo seria através do garimpo. 
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Verificamos que a comunidade recebeu recentemente de Tapiete, jovem 
liderança que controla alguns garimpos na A.I. Kayapó, um aparelho de rádio 
comunicação digital, frequência múltipla. Do mesmo tipo daquele que Raoni a algum 
tempo reinvidicava junto a FMV. 

Nas muitas conversas com Raoni, o mesmo relatou que seus parentes do 
Pará estavam bravos com a Mata Virgem, pois ela estava captando recursos no estrangeiro 
, usando a imagem dos Kayapó ,mas que quase nada era usado em projetos no Pará onde 
estão a maioria dos Kayapó, mas sim usada no PIX- MT. 

Os parentes estavam tristes que, ele que havia criado a FMV, tinha sido 
abandonado , pois na sua aldeia quase não há projetos sendo desenvolvidos, e é uma das 
Aldeias mais pobres. 

Falou que iria para o Japão, e que se o pessoal de lá perguntasse alguma 
~ coisa sobre a FMV, ele não poderia responder bem, porque o pessoal da FMV nunca 

mostra os "papéis" para ele, e por isso ele não sabe o que esta acontecendo. 

Discutimos também algumas possibilidades de projetos na aldeia. Raoni 
frisou que seu povo precisava aprender um pouco do jeito do branco trabalhar, e que 
estava precisando que algum branco fosse morar na aldeia para ensinar coisas boas. 

Desta viagem ficou a certeza de que existe uma abertura, e até mesmo 
simpatia, na comunidade da Cachoeira para realizar trabalhos com a FMV, mas a 
continuar nossa ausência com projetos concretos e desenvolvidos localmente, não na 
forma de presentes, estaremos fadados a ver um aliado fundamental, Raoni, ser 
instrumentalizado por elementos contrários aquilo que próprio Raoni sempre defendeu. 

7- Reunião com as lideranças Kayapó-PIV BR-080 

Vide relatório anexo. 
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C- DIFICULDADES 

Uma das principais continua sendo a ausência de uma estrutura logística 
mínima que permita uma maior autonomia e eficiência no desenvolvimento dos projetos a 
campo. 

Na falta de um transporte próprio, continuamos usando barcos e motores 
de outros projetos específicos, o que muitas vezes tem acarretado atrasos no 
planejamento dos trabalhos, devido a falta de autonomia na mobilidade e permanente 
dependência. Os outros projetos por sua vez também tem seu próprio ritmo de trabalho e 
planejamento alterados. Isto leva a um aumento nos custos das viagens , pois o 
combustível gasto é sempre dobrado ( o barco emprestado tem que ir nos levar ou buscar, 
e fazer o caminho inverso a seu ponto de origem). 

Nós ressentimos também com a ausência de um sistema de rádio 
comunicação próprio da FMV. Ficamos permanentemente na dependência do sistema de 
rádio da FUNAI, o que geralmente faz com que as comunicações com FMV-Brasília sejam 
truncadas e sem a devida privacidade e dinamismo que muitas vezes o trabalho de campo 
exige. Colocamos a aquisição de dois rádios, um para as equipes de campo e outro para o 
escritório como uma prioridade para uma maior eficácia no desenvolvimento dos projetos. 

Em função das necessidades de encaminhamento, os últimos quatro meses 
foram passados mais a campo que no escritório, e de fato não poderia ter sido ao contrário, 
a dificuldade aparece, no entanto, quando um tempo mais prolongado em área perder nos 
faz perder a necessária sincronia com os encaminhamentos do Conselho e a direção do 
escritório. 

Também, o bom desempenho de uma equipe de projetos, exige que a 
mesma não se aliene do debate mais amplo que se trava no universo indigenista e 
ambientalista, o que geralmente tende a ocorrer quando nos prendemos somente as 
atividades em área. Se isso acontece, vemos prejudicada uma das principais funções de 
um agente de projetos que reside justamente em mediar as ações localizadas com o 
contexto global de nosso universo de atuação. 
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D-PERSPECTIVAS 

Este quase um ano e meio de trabalhos do setor de desenvolvimento de 
projetos dentro da FMV fornece experiências para algumas inferências visando o 
aprimoramento deste importante setor dentro de nossa estrutura organizacional. Uma 
primeira e importante conclusão diz respeito a necessidade de elaboração de um 
planejamento anual das atividades de projetos. 

Para este planejamento temos duas referências determinantes: uma é o 
ritmo das águas na Amazônia, devemos estar devidamente organizados a nível de 
encaminhamento dos projetos para aproveitar a época das secas, maio a outubro, como 
estação de implementação dos trabalhos de campo. A outra referência para planejamento 
seriam as datas das reuniões do Conselho Administrativo da FMV e Trustiis da RFFI. 

Nos parece que uma data importante em nosso planejamento é o mês de 
março, época em que temos uma definição mais clara do montante de recursos que teremos 

·._, condições de contar durante o ano. Os meses que antecedem este período devem ser 
voltados a elaboração de novas propostas de projetos, avaliações e amadurecimento, 
necessariamente exigindo um trabalho mais intenso dos agentes de projetos em atividades 
no escritório. É importante que, ao final de maio, possamos ter claro o que pode e o que 
não pode ser feito nos meses seguintes. 

Os agentes de projetos devem> sempre que possível, estar presentes em 
Brasília nas datas que antecedem as reuniões do Conselho Administrativo, pois os mesmos, 
além da função de trazer ao Conselho relatos sobre o andamento dos projetos e 
conjuntura, precisão acompanhar as decisões tomadas, de forma a manterem, em área, 
uma coerência plena com os encaminhamentos propostos pelo Conselho. 

É importante a reciclagem permanente dos agentes de projetos, isto se dá 
viabilizando aos mesmos um acompanhamento das discussões mais amplas que se travam 
no meio indigenista e ambientalista. É necessária a reciclagem cientifica, a partir do 
contato com pesquisadores e instituições de pesquisa na busca de um amadurecimento 
técnico de nossas propostas. O técnico de projetos não deve ser só um técnico de campo, 
mas deve ser um profissional com uma visão global e atualizada da realidade como um 
todo. Portanto, o planejamento anual das atividades deve contemplar momentos de 
reciclagem e de viagens de contato com instituições e experiências que estejam ocorrendo 
em outras regiões. Um período ideal para as viagens seria nos meses de novembro e 
dezembro. 

Temos um quadro singular de projetos acontecendo e por acontecer dentro 
do PIX: P. de Saúde, P. de Educação, P. de Apoio a Comercialização, P. Fronteiras, P. de 
Apoio aos Transportes. Tais projetos foram-se desenvolvendo individualmente, cada um 
com sua história, precisamos porém dar um salto qualitativo no desenvolvimento dos 
mesmos, a partir de um esforço em criar mecanismos de integração tanto dos projetos 
como das equipes de projeto. Com este objetivo propomos ao Conselho Administrativo da 
FMV a realização de uma reunião com as equipes de projeto no início do próximo ano 
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BREV)J; RELATO L>O ICNCONTRO DOS cnuros kA YAPÓ 
( 27, 28 de julho de 1993) 

Participaram lideranças das seguintes comunidades Kayapó: 
Gorotire 
Kubenkrankrein 
Kikretun 
Aukre 
Kokraimoro 
Kubenkokre 
Pukanu 
Baú 
Kapot 
Cachoeira 
Representantes do grupo Suya 

Representantes da FMV: 
Roberto Barruzi- presidente do Conselho de Administração da FMV 
Megaron txucarramãe- Conselheiro 
Olympio Serra-Conselheiro 
Márcio Santilli- Conselheiro 
Isabelle Gianini- antropóloga e consultora de projetos 
Hélcio Souza- técnico em desenvolvimento de projetos 

Dinâmica do Encontro 

No dia 26, segunda-feira, começaram a chegar no Posto de Vigilância BR-080, os 
primeiros convidados. Neste dia também chegou o Conselheiro Megaron Txucarramãe que, 
com o apoio do técnico de Projetos Hélcio Souza, passou a realizar os preparativos finais 
para receber os convidados. 

No dia 27, no período da manhã, chegaram a maioria dos representantes 
indígenas. No início da tarde chegaram, provenientes de Brasília, os Conselheiros Olympio e 
Márcio, o Diretor-Executivo Luiz Carlos Pinagé e a antropóloga Isabelle. Gianini 

A pedido das lideranças, a discussão mais formal com a participação dos 
convidados não índios ficou marcada para iniciar no dia seguinte, aguardando assim algumas 
lideranças que ainda não haviam chegado. 

Informalmente, no entanto, o encontro assumia ares de uma verdadeira 
assembléia Kayapó, contando neste momento já com a presença de mais de 60 convidados e 
com acentuada ênfase na participação das lideranças mais tradicionais, sendo que durante 
todo o dia e parte da noite travou-se um grande debate . É importante frisar o caráter de 
recolhimento interno do grupo que o encontro assumiu. Os únicos brancos eram os 
representantes da FMV, sendo negada inclusive a participação de qualquer jornalista. 

No dia 28, logo cedo, chegou proveniente do P .I. Diauarun, o presidente do 
Conselho Administrativo, Professor Roberto Baruzzi. Em seguida, iniciaram-se as discussões 
formais com a participação dos convidados não índios, sob a coordenação e tradução do 
Conselheiro Megaron. 

O Conselheiro Olympio abriu os debates com uma rápida explanação sobre os 
objetivos gerais daquele encontro, passando em seguida a palavra para o Conselheiro Márcio , 
que passou a uma análise mais detalhada dos pontos preliminarmente levantados. 



Discutiu-se, primeiramente, sobre a campanha difamatória que vem sendo 
desenvolvida nacional e internacionalmente contra os Kayapó. Na oportunidade, entregamos 
para todas as lideranças um dossiê jornalístico preparado pela FMV/Folha Ecológica, com 
vários recortes sobre as últimas notícias divulgadas na imprensa nacional. 

Márcio enfatizou que esta campanha é patrocinada pelos inimigos dos direitos 
indígenas, que estão interessados em enfraquecer os Kayapó, justamente nas vésperas da 
reforma constitucional de 1993. Tais inimigos pretendem que o Congresso Nacional retire da 
Constituição vários dos direitos conquistados pelos índios em 1988, principalmente o direito 
de posse dos seus territórios tradicionais. Citou que eles querem enfraquecer os Kayapó, pois 
tem medo que se repita em 1993, a demonstração de força dos mesmos, que foi fundamental 
para assegurar as conquistas dos índios em 1988. 

O referido Conselheiro comentou também que estes mesmos inimigos dos 
interesses indígenas na Constituição ambicionam as riquezas existentes nas terras dos índios. 
Citou o exemplo da proposta de emenda à Constituição nº 133-A, de 1992, de autoria do 
Dep. federal do Pará, Sr. Nicias Ribeiro, que tenta criar mecanismos para reduzir os 
territórios indígenas, usando como argumento o suposto absurdo da demarcação dos 
territórios Y anomami e Menkragnoti O Conselheiro Márcio alertou então que este, apesar de 
demarcado, ainda não havia sido homologado pelo Presidente da República e portanto ainda 
corre perigo de. ser tomado reduzido ou alterado. 

Debateu-se ,que qualquer mudança na constituição , este ano , será somente para 
prejudicar as conquistas já asseguradas. Convidou-se os Kayapó para juntarem-se a outros 
povos indígenas e entidades do Forum em Defesa dos Direitos Indígenas na Campanha pela 
demarcação dos territórios indígenas a ser deflagrada oficialmente no dia 06/08/93.,com 
grande mobilização prevista para 16/07/93. As lideranças Kayapó confirmaram sua 
participação.solicitando apoio para a hospedagem e alimentação em Brasília,sendo que 
assumiriam os custos de deslocamento até Brasília. Os Conselheiros presentes confirmaram 
que a FMV, NDI e CIMI se encarregariam em viabilizar a alimentação e hospedagem. 

Em seguida o Conselheiro Roberto Baruzzi, reafirmou as considerações do Sr. 
Márcio, reiterando o apoio e o compromisso da FMV com os interesses indígenas. 

Discutiu-se que todas estas campanhas difamatórias usam como argumento 
principal a destruição que as madeireiras e garimpas estão realizando nas terras Kayapó, 
dizendo que estes é que são os principais destruidores dos próprios recursos naturais. Em 
seguida comentou-se da necessidade urgente dos Kayapó desenvolverem formas sustentaveis 
e autonomas de manejo de seus recursos. 

Após estas explanações, várias lideranças Kayapó sucederam-se em discursos de 
repúdio aos que querem ferir suas conquistas, reafirmaram a força de sua união para 
enfrentar qualquer inimigo e lutar por suas terras e direitos. Agradeceram ao interesse da 
FMV em lhes alertar sobre tudo que vem acontecendo. E disseram que pretendem ir a 
Brasília para conversar com aqueles Deputados que estão contra seus direitos, 
principalmente o Dep. Nicias Ribeiro e aqueles que subscreveram sua Emenda. 

No período da tarde, continuaram os debates, sendo que no final da tarde a equipe 
de Conselheiros e convidada da FMV retomaram a Brasília, dando por encerrada a reunião 
convocada pela FMV. 

No entanto, neste mesmo dia, chegou uma equipe da empresa inglesa Body Shop 
no PIV-BR 080 que realizou uma rápida reunião com as lideranças presentes, ocorrida 
durante a noite. Os principais assuntos discutidos foram: 1• 

- Apresentação de um projeto de saúde realizado pela referida empresa com 
recursos do Fundo Nacional de Saúde, 



. 

- Leitura de uma carta ( cópia anexa) enviada por Gordon Roedick, convidando os 
Kayapó para uma reunião onde seriam discutidos modelos de contratos econômicos com a 
Body Shop e outras empresas e a preservação dos direitos autorais e intelectuais . 

. As lideranças marcaram esta reunião para a mesma ocasião de sua visita a 
Brasília, ficando então acertada a data de 18 de setembro. 

No dia seguinte, já encerrada a reunião, as lideranças começaram a retornar a suas 
respectivas aldeias. 
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REUNIÃO DO FOGO 

Data: 28/07/1993, 15 horas 

Obietivo: Realizar um trabalho preventivo contra a invasão de incêndios dentro do 
PIX e desenvolver um sistema de queimadas controladas na região do Município de São José do 
Xingu, vizinha ao Parque. 

Participantes: 

-representantes das comunidades indígenas ( chefes dos PIVs Pachicu e BR-080 e 
outras lideranças); 
-representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Xingu. 
-representantes da Associação dos Fazendeiros do Xingu ( ASF AX) 
-representantes da Associação dos Pequenos Produtores de São José do Xingu 
-Prefeito Municipal Geronimo Alves dos Santos Filhos 
-Secretário Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Indígenas Makupá Kayabi 
-técnico de desenvolvimento de projetos da FMV, Hélcio Souza . 

HISTÓRICO 

A fronteira do PIX, na região do município de São José do Xingu e outras, sofre 
anualmente no período das secas o perigo da invasão de incêndios oriundos das fazendas e 
pequenas propriedades vizinhas ( vide mapa anexo). Numa passagem por esta região, quer seja 
por via aérea ou por terra, percebe-se visivelmente os enormes estragos que o fogo realizou 
dentro da área indígena. 

Neste murucipio, conhecido no Mato Grosso como a capital do boi gordo, 
presenciamos uma verdadeira luta corpo a corpo entre o ecossistemas agropastoril vigente nas 
fazendas, com o ecossistema de floresta presente na área indígena. Sendo que, as constantes 
invasões por incêndios cristaliza o principal problema da proteção das fronteiras nesta região: a 
pressão expansionista da pecuária sobre e dentro do próprio PIX. 

No último dia 28/07 realizou-se no Posto de Vigilância Pachicu, a terceira reunião 
anual de prevenção e controle de queimadas. Estas reuniões tem sua origem numa iniciativa do 
atual administrador do PIX e Conselheiro da FMV, Sr. Megaron Txucarramãe e fazem parte do 
trabalho de proteção do Parque desenvolvido pelo PIV. Pachicu e outros, com o apoio do Projeto 
Fronteiras da Fundação Mata Virgem 

Nestas reuniões procura-se reunir os vizinhos mais próximos para saber qual suas 
perspectivas de queimadas para implantação de novas roças e pastagens e quais as precauções que 
vão adotar para o controle do fogo. Também procura-se desenvolver uma estratégia conjunta ( 
índios, fazendeiros e pequenos agricultores) de controle de incêndios acidentais. 



'(). 

O saldo positivo destas reuniões evidencia-se no fato de que já a dois anos 
seguidos se tem conseguido controlar os incêndios e impedido sua entrada dentro do PIX, 
permitindo assim uma rápida regeneração das áreas destruídas anteriormente. 

Estas reuniões tem permitido também a realização de um trabalho de 
conscientização ecológica da sociedade envolvente sobre os perigos das queimadas para o meio 
ambiente e para a economia da região e, principalmente, desencadeado um novo estilo na relação 
índio e branco, calcado no dialogo e colaboração para resolução de pequenos problemas. 

RESULTADOS DA REUNIÃO 

Os pequenos agricultores expuseram as medidas que estão tomando para controlar 
suas queimadas: abertura de aceiros; queimada prévia e controlada das áreas mais próximas a terra 
dos índios; irão conversar com os proprietários mais distantes para evitar incêndios acidentais ; as 
queimadas de suas roças serão controladas e realizadas mais próximo da época das chuvas. Se 
colocarão a disposição para mutirões no controle de incêndios acidentais. 

Os fazendeiros presentes explicaram que já estão conscientes dos perigos do fogo, e 
atualmente só se utilizam dos mesmos para abertura de novas áreas. Informaram que será 
realizado uma grande queima de uma área de 500 alqueires, distante a aproximadamente 7 Km da 
área indígena. . Discutiu-se então os perigos de uma queimada como essa, e acertou-se que o 
fazendeiro deverá avisar a todos com uma semana de antecedência o dia que ira por fogo. As 
entidades presentes dispuseram-se a participar de um mutirão de apoio ao controle deste incêndio. 

O representante da ASF AX, dispôs-se a utilizar o sistema de rádio-comunicação 
daquela entidade, para avisar a todos os fazendeiros ausentes a reunião das decisões da mesma, e 
incentiva-los a participar do esforço de controle das queimadas e proteção da área indígena. 
Acertou-se que as fazendas deverão avisar previamente o Posto de Vigilância Indígena sobre 
qualquer perspectiva de incêndio próxima ao PIX e tomar todas ams medidas necessárias para seu 
controle. 

Discutiu-se sobre o perigo do incêndio ter origem próximo a área urbana, como já 
havia ocorrido em anos anteriores. Decidiu-se então que o Secretário de Meio Ambiente devera 
realizar um trabalho de conscientização na cidade, utilizando-se de panfletos e da rádio local. 
Resolveu-se também colocar avisos na Rádio Nacional da Amazônia atingindo assim e o restante 
do município. 

Discutiu-se também sobre os perigos dos carros que atravessam o PIX, via BR- 
080, e que podem provocar incêndios acidentais. Resolveu-se que os PIVs Pachicu, Jarina e BR- 
080 deverão realizar um trabalho de conscientização dos motoristas e passageiros que transitam 
por esta estrada. 

O Prefeito colocou o apoio da prefeitura, principalmente nas eventuais situações de 
emergência que possam surgir. Expos que estas reuniões, realizadas por iniciativa dos índios, já 
tinha um saldo positivo: a grande diminuição de incêndios nos últimos anos, e isso futuramente se 
refletiria favoravelmente na economia do município. Propôs que no ano seguinte se realiza-se uma 
grande reunião do fogo, que envolve-se o município como um todo. 

I ~ j 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES COM O GRUPO PANARÁ (Maio/Junho/Julho) 
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RELA TÓRTO DAS A TTVTDADES COM O GRUPO PANARÁ 
( MAIO-JUNHO E JULHO DE 1993) 

As atividades desenvolvidas neste período articulam-se com um conjunto maior 
de iniciativas de apoio as pretensões do povo indígena Panará de recuperar parte de seu 
território tradicional, de onde foram removidos. 

Dentro da estratégia maior de apoio a recuperação das terras deste grupo, a ação 
primeira, após identificada e definida qual a área de direito que os Panará vão requerer na 
Justiça, reside no apoio a uma ocupação simbólica deste território. A forma de cristalizar esta 
ocupação, segundo a assessoria jurídica e os próprios Panará é a realização de uma roça, esta 
assinalaria o início para o grupo do processo de mudança e daria elementos concretos para 
serem usados no encaminhamento do processo jurídico que reivindica na justiça brasileira , a 
posse e garantia do direito ao usufruto deste território pelos Panará. 

Portanto a principal meta das atividades com o Panará no período que se estende 
este relatório diz respeito a realização deste primeira roça, sendo que o próprio processo jurídico 
, apesar de já estar pronto, encontra-se aguardando a ocupação simbólica deste território, para 
então ser apresentado a Justiça. 

PLANEJAMENTO DA ROCA 

O planejamento inicial deu-se com a vinda a Brasília de representantes Panará 
em março último. Nesta oportunidade os mesmos definiram o exato limite da área a ser 
requerida e através de uma foto de satélite atualizada da região, identificaram um local com 
boas características para a realização da citada roça. 

Este local apresentava as seguintes características: 

1) Possuía uma pista para pouso de aeronaves, aparentemente abandonada mas 
possivelmente em condições de uso. 

2) Relativamente distante de fazendas e garimpos. 
3) Protegida naturalmente das ocupações de fazendas mais próximas por uma 

cadeia de montanhas. 
4) Próximo as cabeceiras do Rio Iriri, fonte de caça e coração do· território 

tradicional. 

Com estas definições, discutiu-se um planejamento e um calendário a curto prazo 
para realização da primeira etapa da roça dos Panará. Neste momento cabe um rápido 
detalhamento da maneira tradicional de abertura das roças. 

A primeira etapa na abertura de uma roça, consiste na roçada de arbustos e 
pequenas árvores e a derrubada das grandes árvores. O período ideal para esta atividade é nos 
meses de maio e junho, quando começa a seca na região, dando tempo assim para que todo o 
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resíduo vegetal fique bem seco para ser queimado. A segunda etapa consiste na atividade de 
queima e plantio, que deve ocorrer na época de início das chuvas, a partir do mês de setembro. 

Ficou planejado nesta reunião de Brasília que, para o início efetivo da primeira 
etapa de abertura da roça, deveríamos realizar antes um sobrevôo da pista identificada no 
satélite, e um pouso para conferir , in loco, se de fato o local apresentava as condições ideais. 
Caso se confirma-se as boas condições , imediatamente se desencadearia a roçada e derrubada 
das árvores. Na oportunidade combinamos com os representantes Panará que no início de 
maio, eu me deslocaria a sua Aldeia para uma conversa prévia com toda a comunidade e definir 
os acertos finais. 

Nestas conversas em Brasília, em que além dos índios estavam presentes 
representantes de todas as entidades envolvidas com o Projeto, acertou-se que toda a operação 
deveria se realizar com o máximo de sigilo possível, evitando assim que as pretensões dos 
Panará, torna-se de conhecimento público , pois poderá provocar reações contrárias de alguns 
setores da sociedade local, e colocar em risco toda a estratégia dos Panará. Neste sentido, foi 
consenso que a operacionalização deveria se dar preferencialmente por via aérea, pois seria a 
forma mais segura de se manter o sigilo. 

VISITA A ALDEIA ( MAI0~1993) 

Esta primeira visita do Project Deveioper tinha dois objetivos bem definidos: 
Primeiro, desencadear um canal de interlocução direta da FMV com a comunidade dos Panará 
como um todo, permitindo assim um acompanhamento mais presente, uma reflexão e um 
amadurecimento com o grupo, das várias questões referentes as perspectivas do Projeto. E em 
segundo lugar, combinar todas as ações que deveríamos realizar em seguida. 

Desde as primeiras discussões deste Projeto sentíamos a necessidade de um 
diálogo mais presente e permanente com o grupo. Até então as únicas interlocuções vinham 

~ se dando de forma muito irregular, em alguns poucos e curtos períodos de tempo , quando das 
visitas do antropólogo Steve Schwartzman ao Brasil, e pelos contatos políticos do conselheiro 
Megaron, como administrador do Parque. Neste sentido, nos da FMV sentíamos a necessidade 
de aprofundar diretamente com o grupo uma série de questões , principalmente aquelas afetas 
ao processo de mudança, no qual a FMV tem um envolvimento e responsabilidade maior. 

Durante os 9 dias de minha convivência na Aldeia Panará, desencadeei um 
debate com o grupo sobre as várias perspectivas que estavam colocadas, a partir da sua decisão 
de mudança. Foram inúmeras as reuniões na casa dos homens, muitas vezes fui acordado de 
madrugada para ouvir declarações ou questionamentos. Sendo que num primeiro momento 
minhas declarações foram sempre no sentido de levantar antíteses e questionamentos, o que 
provocou um intenso debate, definições, redefinições e o compromisso do grupo com alguns 
pressupostos básicos quanto ao processo de mudança. 

RELA TÓRIO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO PANARÁ (Ma,o/Junho/Julho) 
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O grande discussão foi referente aos perigos da mudança. É consciência do 
grupo que a grande maioria de sua população é constituída de mulheres, jovens e crianças, na 
oportunidade quase todas as mulheres estavam gestantes, e que qualquer atitude precipitada de 
mudança por parte dos adultos, os principais prejudicados seriam as crianças. Portanto, 
mudança somente quando estivessem assegurados todas as condições de saúde ( posto de saúde 
e enfermeiro), subsistência ( roças em abundância) e segurança ( avanços positivos no processo 
jurídico). Para isso existia um Projeto em comum com várias entidades, e que todas estavam 
procurando captar recursos, visando assegurar estas pré-condições , mas que estas ainda não 
existiam. 

Definiu-se que neste primeiro ano seria aberta uma pequena roça, que esta por si 
só não dará condições de subsistência para o grupo, mas sim servirá para dar apoio a um grupo 
maior de índios que no próximo ano irá ampliar a roça. Isto assinala um período mínimo de 2 
anos para qualquer movimento de mudança. 

Conclui-se que apesar das dificuldades de adaptação que o grupo vem vivendo no 
ambiente xinguano, exaustivamente frisado por todos em vários momentos, os Panará devem se 
preparar para continuar morando ali por mais tempo. Neste sentido, as alegações de que as 
"terras pretas 11 ( terras férteis, boas para banana e batata-doce ) estavam se acabando, deve dar 
lugar a um esforço do grupo em procurar novas manchas de terra preta, para continuarem a 
fazer roças também no Xingu. 

Verifiquei que já em meados de maio, o grupo estava com a maioria de suas 
roças derrubadas, inclusive roças para banana e batata-doce, demostrando que o grupo esta 
preparado para continuar morando no Xingu. 

Discutiu-se que no futuro próximo, os Panará devem evitar as tensões e conflitos 
inter-étnicos que periodicamente enfrenta. Principalmente com os seus vizinhos Kayabi, pois os 
Panará vão precisar do apoio de todos, e que a luta deles também é muito importante para 
muitos outros grupos do Xingu que viveram processos históricos semelhantes, que seus vizinhos 
já lhe deram muito apoio quando das outras mudanças e que por isso, agora mais do que antes, 
eles devem manter uma política de boa vizinhança com todos. Também conversei muito com 
lideranças dos grupos vizinhos aos Panará, pedindo-lhes que lhes ajudem, já que o processo dos 
Panará abrirá possibilidades jurídicas para outros grupos também. 

Discutiu-se também que o grupo deverá se preparar para experimentar formas 
alternativas e sustentáveis para obter recursos sem ter que apelar para a exploração de ouro e 
madeira. Esta foi a discussão que tomou mais tempo nos debates. Concomitantemente realizei 
com José Francisco Freire, nosso auxiliar de campo, pequenas oficinas de produção de sabão, 
construção de secador solar de frutas, elaboração de mapas dos recursos naturais ao redor da 
aldeia. Estas oficinas subsidiaram de forma concreta a discussão sobre possíveis alternativas 
que o grupo pode utilizar, respectivamente, produção de sabões e sabonetes a partir de óleos 
vegetais, aproveitamento de frutas nativas e necessidade de desenvolvimento de planos de 
manejo sustentável de seus recursos. 
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OPERAÇÃO PANARÁ VIA AÉREA 

Operação Panará foi o nome dado ao conjunto da atividades, que se realizou 
nestes últimos meses visando apoiar os Panará na concretização de sua primeira roça. O seu 
planejamento partiu de alguns pressupostos básicos a saber: 

1) A mobilização de pessoal e material para a realização da roça deveria, por 
motivos de segurança, ser realizada preferencialmente por via aérea, aproveitando a pista 
identificada na foto de satélite. A operacionalização por via terrestre somente se de fato se 
inviabiliza-se a alternativa aérea. 

2) Esforço em garantir um mínimo de sigilo. 
3) Participação e poder de decisão para os Panará em todas as etapas do processo. 

A partir destes pressupostos, planejou-se a operação em duas etapas 1) 
Expedição de reconhecimento e 2) Operacionalização: deslocamento dos índios e abertura da 
roça. 

: 

~ 
A expedição de reconhecimento objetivava a verificação ln loco se de fato o 

local apresentava as condições ideais para a operacionalização dos trabalhos. Caso as 
impressões fossem positivas, deveria-se desencadear a segunda etapa logo em seguida. O 
planejamento destas duas etapas foram exaustivamente discutidas com os Panará, com o Staff 
da FMV em Brasília e com representantes das demais entidades envolvidas com o Projeto. 

A seguir descreverei a cópia de um relato breve que enviei por escrito a FMV 
Brasília com minhas impressões sobre a expedição, que se realizou no dia 21/06, com um avião 
tipo Séneca, a equipe era composta pelos caciques Aká e Sumakrite, o jovem bilingue Kiumpé, 
o Conselheiro Megaron e eu. 

''Pinagé, estou escrevendo aqui mesmo no avião algumas impressões: A pista é 
bem menor do que o previsto e estreita. O piloto antes mesmo de ver a pista mostrou pouca 
propensão a pousar, falou que com um avião menor, tipo aquele do Romeu, seria possível. A 
partir do sobrevôo pude observar que a pista termina numa espécie de roçado ou pasto velho. 
Não verificamos a presença de nenhuma pessoa, há uma casa fechada mas com um terreiro 
limpo, a impressão é que não é uma casa abandonada. Um estreito caminho partindo da pista 
vai dar na direção de uma segunda casa. Existe uma pequena estrada que sai da pista em 
direção a cadeia de montanhas, a partir da serra esta estrada fica pouco visível mas parece que 
vai se ligar a uma grande fazenda do outro lado da montanha. Os olhos dos índios eram para 
as cabeceiras do rio Iriri, muito próximas da pista. Cacique Aká ficou particularmente 
interessado com uma Lagoa. Depois falou que o bom seria voltar outro dia, com um avião 
menor, descer e seguir a pé até aquela lagoa. A mim me parece que a pista não oferece muita 
segurança devido a proximidade com a grande fazenda do outro lado das montanhas. Megaron 
falou que a pista serve como ponto de apoio, mas que a roça deve ser mesmo mais distante. " ( 
PIV Br-080, 21/05/1993) 

O fato de aeronave utilizada ter sido maior do que o planejado anteriormente e a 
inexperiência do piloto para aquele tipo de operação, resultou na insuficiência de informações e 
impossibilidade de desencadear a segunda etapa. Isto provocou uma grande frustração nos 
índios que já estavam preparados para a roçada, e a nós da FMV, a necessidade de um novo 
planejamento. 
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Nos dias 01 e 02 de junho, realizei uma segunda visita a aldeia dos Panará 
para uma preparação da nova tentativa de pouso na pista, com um avião menor como eles 
queriam e como fora sugestão do piloto anterior. Na oportunidade os Panará foram duramente 
enfáticos com a necessidade de se apressar a continuidade dos trabalhos, alegando 
principalmente que a época ideal para abertura das roças estava próximo de se encerrar. 

Observei também nesta visita que havia alguns índios com sintomas de febre, o 
que mais tarde veio se configurar numa epidemia de malária com mais de 40 casos e que vem 
contando com a assistência do Projeto de Saúde. 

Após esta segunda visita a Aldeia senti a necessidade de me deslocar a Brasília 
visando repassar informes, discutir e e agilizar a continuidade da operação, pois sem nenhuma 
forma de comunicação com a equipe da FMV em Brasília, ficaria muito dificil articular de 
maneira eficaz a continuidade dos trabalhos. 

No dia 09/06 retornei ao Xingu na companhia dos conselheiros Megaron e 
Olympio Serra com o objetivo de participarmos de uma reunião sobre educação. Aproveitamos 
a oportunidade para convidar algumas lideranças Panará para uma pequena reunião. Nesta 
ficou decidido que desencadearíamos uma nova tentativa de pouso e roçada na semana seguinte. 

No retorno a Brasília trabalhamos intensamente na preparação da nova tentativa, 
planejada para ocorrer no dia 19, sexta-feira. Esta preparação contou com a participação de 
Steve Schwartzman que se encontrava em Brasília. Localizamos um avião bem menor, 
contactamos um piloto com experiência em pistas dificeis e discutimos previamente com o 
mesmo as características da operação, inclusive a partir da análise das fotos da pista que tirei 
quando do sobrevôo anterior. Articulamos , via rádio-comunicação, a preparação e mobilização 
dos Panará na aldeia e montamos uma equipe de apoio envolvendo monitor de saúde, auxiliar 
de campo e um motosserreiro de Brasília. Tudo foi preparado para que se aeronave pousasse na 
pista, estaríamos em condições de realizar os trabalhos em menos de 7 dias. 

No dia 20/06, sábado, tendo como base o PIV-Br 080, desencadeamos a operação 
com um pequeno avião, tipo corisco. A equipe era composta pelo cacique Aká, o jovem 
Tocokian e eu. O combinado era o pouso e em seguida realizarmos uma reforma rápida na pista. 
O piloto, mais arrojado, fez várias tentativas de aproximação para pouso, mas a existência de 
algumas árvores altas em ambas as cabeceiras e mato alto nas laterais impossibilitou. Com o 
sobrevôo mais aproximado, observamos a existência de algumas pessoas nas duas pequenas 
casas existentes perto da pista, possivelmente duas famílias, acrescentando um elemento nova a 
ser analisado. Na oportunidade o piloto deu-nos uma orientação técnica para uma reforma 
rápida da pista. 

Com a impossibilidade da aterrizagem e a confirmação de existência de pessoas 
no local, desmobilizou-se a operação. Os Panará ficaram no PIV aguardando uma reunião para 
discutir a alternativa de se chegar ao local por via terrestre. 

No dia 24/06, o conselheiro Megaron e o diretor executivo Luiz Carlos Pinagé, 
deslocaram-se para o PIV Br-080 para a reunião com as lideranças Panará. Discutiu-se 
principalmente a alternativa de acesso por via terrestre. O conselheiro Megaron propôs aos 
Panará a abertura da roça numa região mais próxima ao Kapot, aproveitando as picadas já 
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existentes. Os Panará, com uma série de argumentos, defenderam que a melhor alternativa ainda 
era chegando ao seu território pela pista. 

Com relação as pessoas vistas no local, avaliou-se que havia grande 
possibilidade que os mesmos fossem posseiros e de que seria possível chegar a um acordo com 
os mesmos. Definiu-se que na operação por terra também seria necessário uma visita prévia de 
reconhecimento com o objetivo principal de negociação com os moradores do local. 

Decidiu-se na reunião que a FMV deveria discutir com as outras entidades 
participantes do Projeto a nova situação e montar a logística necessária. No retorno a Brasília, 
discutimos a nova situação com as demais entidades que se mostraram favoráveis a realização 
de uma última tentativa por terra, houve inclusive a participação de André Villas Boas na 
elaboração do planejamento estratégico que foi adotado. 

OPERAÇÃO PANARÁ VIA TERRESTRE 

EQUIPE: Caciques Tséa, Sumakrite, o Jovem bilingue Kokran, Helcio Souza, 
José Francisco Freire e Lourival (motosserreiro de Brasília). 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: uma viatura Toyota da EPM ligada ao 
Projeto Saúde; uma motoserra alugada; uma aparelho de rádio-comunicação pertencente a 
comunidade Panará; fotos de satélite com as estradas, fazendas e local indicado para a abertura 
da roça, fornecidas pelo CEDI. 

PERÍODO: 08/07/93: saída do PIV-Br 080 
17/07/1993: retorno ao PIV Br-080 

A OPERAÇÃO DIVIDIU-SE EM DUAS ETAPAS DISTINTAS: 

A--RECONHECIMENTO 
B--ABERTURA DA ROÇA 

A - PRIMEIRA ETAPA: DESLOCAMENTO E RECONHECIMENTO 

Esta etapa apresentava previamente algumas dificuldades a saber: 

1) Chegar por terra na pista anteriormente reconhecida por via aérea. A 
dificuldade maior era não sabermos qual a estrada que nos levaria no destino e as condições da 
mesma. 
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2) Este deslocamento implicava no trânsito por dentro de fazendas, suscitando a 
curiosidade dos regionais. A segurança da operação exigia sigilo sobre qual eram nossos reais 
objetivos. 

3) Identificar quais as pessoas que moravam próximas à pista . Desencadear uma 
relação amistosa com as mesmas, facilitando a realização de nossos objetivos. Descobrir como 
surgiu a pista e as casas naquele local. 

4) Escolha de um local adequado para a abertura do roçado. 

5)Realizar os reparos necessários para tornar a pista operacional para pequenas 
aeronaves. 

As dificuldades foram sendo superadas da seguinte forma: 

1) Identificação da estrada: o principal instrumento foi um conjunto de fotos de 
satélite preparadas pelo CEDI, ( em anexo ), identificando qual a rota e as distâncias entre 
pontos referenciais. Tais fotos mostraram-se bastante úteis, orientando-nos de forma eficaz. 

As péssimas condições de trânsito de estrada, conhecida localmente por Linha 
3 8, fez com que o deslocamento da cidade de Guarantã do Norte até a Pista ( uma distância 
percorrida de 145 quilômetros dentro de fazendas), durasse aproximadamente dois dias, 
inclusive com pernoite em fazenda. Sendo que foram essenciais a perícia de Freire como 
motorista e a robustez da viatura Toyota para transitar numa estrada que muitas vezes se 
fechava dentro da floresta e sobre as inúmeras pontes improvisadas com dois troncos de 
árvores. 

2) Sigilo: De porteira em porteira, boa parte do caminho se deu dentro de 
fazendas: como a Fazenda 3L, Faz. Triângulo, a Faz. do Senhor Geraldo Reis ( deputado 
estadual do MT), do Senhor Jandir ( vereador em Guarantã) , Faz. de João Anízio, de Idanício 
Barcelos, entre outras. Pernoitamos na Faz. do Senhor Gerson de São Paulo. 

A necessidade de sigilo devido a periculosidade da operação levou-nos a 
desenvolver um álibi: estávamos acompanhando dois pajé num trabalho de coleta de plantas 
medicinais e outras que existiam somente naquela região, onde havia sítios de aldeias antigas. 
Os contatos foram realizados somente quando estritamente necessários para nossa orientação. 

3) Identificação das condições de ocupação na pista: A grande incógnita da 
operação dizia respeito a quem eram as pessoas que moravam ali e a história da ocupação do 
local. A elucidação destes questionamentos exigiu da equipe uma boa dose de sagacidade, pois 
deveríamos conseguir as informações e a partir delas adotar, de imediato, um procedimento que 
permitisse cumprir nossos objetivos sem provocar rupturas ou maiores desconfianças nos 
moradores locais. 

Com as primeiras informações, deparamo-nos com uma realidade local muito 
mais complexa do que prevíamos, acrescentando novas dificuldades ao êxito da Operação. 
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O morador da casa, junto à pista, é o Senhor Hílario Sangualli e sua esposa 
Hilma Pilloto, colonos gaúchos, há vários anos morando no Mato Grosso. A partir dele fomos 
conseguindo as seguintes informações: 

- a pista e a casa eram a sede da Fazenda Ipiranga, construída em 1987 por um 
grupo de 25 fazendeiros, a maioria de Rondonópolis-MT; na época foram piquetiados 25 lotes 
de 2000 hectares cada um. Seu Hilário e outros membros do referido grupo há vários anos 
atuam como grileiros naquela região, sendo que as últimas fazendas que passamos, haviam sido 
abertas por eles. A Fazenda Ipiranga assinalava a expansão da grilagem sobre as terras do Iriri. 

A Fazenda havia sido aberta em 1987 e depois abandonada por um período de 5 
anos. Ano passado entraram com pedido de legalização de posse da referida área,· e com a 
documentação de posse já tramitando na justiça, voltaram novamente neste ano para iniciar de 
fato a abertura das fazendas. 

Observamos indícios de que, a partir do ano que vem haverá uma forte 
movimento de expansão de fazendas na área que os Panará estão reivindicando. Há uma equipe 
de topografia trabalhando na região na reabertura e abertura de picadas demarcatórias das novas 
fazendas. Existe uma máquina de esteira reabrindo as estradas, e segundo o Senhor Hilário, 
ainda este ano ela abrirá uma estrada da pista até o rio Iriri. Partindo da Br-080 também 
deverá ser aberta uma estrada que se encontrará com a que sai da pista. 

O Senhor Hilário pareceu ser apenas um mero capataz de um grupo maior e 
poderoso. Alguns expoentes são o senhor Antônio Guinomar Ferreira Barbosa,(de 
Rondonópolis, proprietário de Rondon Pneus), e senhor Fernando César Munhoz, (proprietário 
de uma imobiliária em Guarantã do Norte). Parece que o grupo atua mesmo na grilagem e 
posterior venda das terras a outros fazendeiros. A equipe de topografia estava justamente 
demarcando uma fazenda de 7 Km de fundo 11 Km de frente, que havia sido recentemente 
vendida a um fazendeiro de São Paulo, informaram-nos inclusive que a mesma seria derrubada 
com correntão no próximo ano. 

Durante o período que permanecemos ali, conseguimos conquistar a simpatia de 
seu Hilário, desencadeando uma relação de ajuda mútua. 

4) Escolha do local do roçado. Os elementos levantados in loco implicou em 
novas dificuldades. Prevíamos que seria possível abrir o roçado próximo a pista, mas a 
existência dos supostos donos forçou-nos a escolha de um outro local. 

Chegamos na Fazenda Ipiranga no dia 11, domingo, por volta das 12 horas. 
Mantivemos perante o senhor Hilário a mesma versão de que estávamos acompanhando os 
índios numa expedição de coleta de plantas. De posse das informações da característica de 
ocupação da área e da impossibilidade de abrir a roça próximo a pista, partimos para uma 
expedição de reconhecimento de uma segunda alternativa que seria num rio, visível na foto de 
satélite e que se encontrava relativamente próximo à pista. 

Comentamos com seu Hilário que os índios conheciam um tal rio, e ele 
confirmou que o mesmo existia, mostrando inclusive um caminho para o mesmo. Este caminho 
percorria justamente a picada recentemente aberta para delimitar a fazenda comprada pelo 
paulista. 
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Saímos, eu e os índios na mesma tarde, com o objetivo de chegar até o rio. 
Percorremos a picada de 7 Km, com serras íngremes, o que nos forçou a dormir no meio do 
caminho naquela noite. Quando chegamos no rio, os índios o identificaram primeiramente com 
o nome de Namporon, posteriormente concluíram que se tratava do rio Nasepotide, 
principalmente Sumakrite relembrou antigos passeios que realizou por alí com seu pai. 
Constatamos que a picada de demarcação da fazenda acabava no rio. Após um breve 
reconhecimento e coleta de plantas retornamos a fazenda. 

Lá chegando, e após confirmar com o fazendeiro que suas pretensas terras se 
estendiam somente até o rio. informamos-lhe que os índios haviam identificado antigas 
plantações suas no outro lado do rio e que gostariam de voltar para coletar mais plantas nos 
próximos anos. Para facilitar as futuras expedições gostariam também de abrir uma pequena 
roça de mandioca, ainda este ano. 

Seu Hilário não se opôs, dizendo inclusive que sempre haviam respeitado o outro 
lado do rio, por achar que era terra de índio e que ele não queria complicação com os índios. 
Com o êxito da mediação no dialogo com o fazendeiro e garantidas as condições de segurança 
para o trabalho de nossa equipe, desencadeamos no dia seguinte a segunda e ultima etapa da 
operação que consistia da efetiva abertura da roça. 

5) Reparos na pista: Constituía-se numa das metas principais, pois a mesma seria 
fundamental para um eventual deslocamento de emergência e para facilitar futuros 
deslocamentos a área. No entanto a pista tinha um dono e nosso álibi não legitimava uma 
iniciativa para reforma da pista. 

No diálogo com o fazendeiro , o mesmo falou das dificuldades que suas 
aeronaves vinham enfrentando para pousar e que estava querendo melhora-la, de imediato 
fomos solícitos com o desejo de seu Hilário, colocando-lhe a disposição nosso motoserreiro e 
com isso contemplamos ambos os interesses. 

B- SEGUNDA ETAPA: ABERTURA DA ROÇA 

No dia 13, terça-feira, já com o clima amistoso assegurado e com os índios já 
resolvidos a fazer a roça próxima ao rio Nasepotide, toda a equipe deslocou-se para as margens 
do mesmo. 

Contactamos um jovem .que trabalhava com o fazendeiro, para servir-nos de 
guia e mostrar um caminho mais fácil até o rio ( apesar de mais distante, em torno de 8 Km, era 
menos íngreme). Iniciamos então o trabalho "formiguinha" que consistia em transportar nas 
costas, ferramentas, equipamentos, combustível e alimentação até o local do acampamento. No 
mesmo dia realizei com os índios uma expedição à outra margem do rio para localizar um local 
adequado ao roçado. 

Neste mesmo dia conseguimos, agora longe das fazendas, manter rádio 
comunicação efetiva com a aldeia dos Panará e com os postos indígenas no Parque do Xingu. 
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Combinamos, pelo rádio, que no dia seguinte viria um pequeno avião que já 
havíamos contactado previamente na cidade de São José do Xingu, para tentar o pouso e 
conseqüentemente confirmar que a pista apresentava-se de fato em condições de 
operacionalidade. 

Na manhã do dia 14, dividimo-nos em duas equipes: uma foi realizar a roçada 
ou broca da roça e ,eu e o guia local fomos novamente à fazenda para trazer a rnotoserra , 
combustíveis e verificar se tudo estava tranqüilo na fazenda. 

No dia 15, quinta-feira, iniciaram-se os trabalhos de derrubada das árvores pelo 
Lourival, motoserreiro. A abertura da roça entrava na sua fase final e a situação apresentava 
tranqüila e sob controle. 

Conforme combinado anteriormente, o avião pousaria por volta das 12 horas, 
trazendo o Cacique Aká e o jovem Tocokian para verificar os trabalhos e conhecer a realidade 
local e regional. E decolaria levando eu e o cacique Tséa até o Djauarum, onde outros trabalhos 
me esperavam. 

Neste mesmo dia a outra parte da equipe acabou os trabalhos de abertura da roça 
e se deslocou para a Fazenda lpiranga. Retornando a cidade no dia seguinte e chegando no dia 
17, sábado no PIV Br-080. 

CONCLUSÕES: 

Apesar do esforço na manutenção do sigilo, a movimentação criada pela 
operação terrestre deve ter chamado a atenção dos regionais, isto preocupa na medida que 
muitos dos fazendeiros locais possuem destaque no cenário político regional e estadual. Toma 
se portanto premente um monitoramento da repercussão da abertura da roça na região. 

A existência de um grupo de grileiros, organizado e aparentemente poderoso na 
área reivindicada pelos Panará, indica que, possivelmente, o clima amistoso desta primeira 
operação possa não mais existir quando formos desencadear a etapa de queima e plantio da roça. 
Pretendemos monitorar minimamente os ânimos no local, a partir de algumas futuras 
comunicações por rádio com o nosso amigo, o senhor Hilário, morador do local. 

A partir do sobrevôo observamos que o rio Nasepotide passa pela II lagoa 
grande", alvo predileto dos Panará para a construção de uma futura aldeia, avalio que a roça 
aberta deve estar mais ou menos uns 20 quilômetros desta lagoa. 

Discutimos muito com os Panará que esta roça tem principalmente uma função 
simbólica, para mostrar ao juiz que os Panará já estão trabalhando na própria terra. Na abertura 
da roça os Panará estavam com esta idéia, não aparentando um entusiasmo em que aquele seria 
o local para uma futura aldeia. 

RELA TÓRIO DAS J\ TIVIDADES COM O GRUPO PANARÁ (Maio/Junho/Julho) 



r,4., 

" 
~ -- ...• 

12 

A roça apresenta problemas práticos como a existência de muitos porcos do mato 
na região e que fatalmente irão destruir o que for plantado se ninguém tomar conta. Seu 
tamanho ficou em tomo de 1,5 hectares, os Panará não demostraram desejo de fazer uma roça 
maior. 

O êxito na abertura da roça repercutiu dentro do Parque. Muitos Kayabi vieram 
conversar conosco, que também querem fazer logo uma expedição ao seu antigo território 
tradicional para verificar sua situação. 

Não consegui retornar a aldeia Panará após a abertura da roça, para perceber a 
repercussão no grupo. Nas visitas anteriores todos se posicionaram favoráveis ao processo que 
estava acontecendo, torna-se urgente uma visita para novas discussões e monitoramento do 
ânimo interno do grupo. 

Os próximos passos que as lideranças nos comunicaram que estão aguardando, 
diz respeito ao plantio no início das águas e a visita de um grupo grande de Panará a Brasília par 
conversar com o Juiz. 

Hélcio Marcelo de Souza 
Técnico de Projetos 

RELA TÓRIO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO PANARÁ (Maio/Junho/Julho) 


